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  M    A    B    C    D    G    I    J    K    L    M    O    P    Q   
  N    F    J    K    R    V    W    X    Y   
  O    A    C    G    H    I    J    K    L    M    O    S    T    U   
  P    (    A     25/4-3/5,4/7-1/9) 

        (    B    +    E    +    H     1/5-15/9) 
    K    M    N        (    Q    +    S    +    T    +    U    +    X    +    Y    +    Z         c    )    

  Q    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    U    W    X    Y    Z   
  R    A    C    D    E    G    H    I    K    (    N     8km)     O    T    V   

  15ha       388  T  (70-130m²)       10-16A      CEE  

  A   Europacamping Nommerlayen 
Kat.I/***** 

   B   rue Nommerlayen 
   D   +352 87 80 78 
   C   26/3 - 30/10 
   F   info@nommerlayen-ec.lu  

 Nommern ,  L-7465  /  Centre   5   �  7     �   488 

 J   Luxe terrassencamping in wandelgebied met ruime, 
afgebakende, vlakke plaatsen voorzien van water toe- en 
afvoer. Hypermodern sanitair met o.a. privebadkamers. 
Twee openluchtzwembaden, waarvan één met schuifdak. 
Duurdere plaatsen (vanwege ligging) ook beschikbaar 
met CampingCard ACSI tegen bijbetaling. 

 I   De N7 tot Ettelbrück/Schieren daarna afslag 7, 
Colmarberg/Cruchten. Onderaan afslag na Shell-tankstation 
linksaf ri Cruchten/Nommern. In Cruchten linksaf, dan 
borden volgen. 

Gebruiksaanwijzing

10.  Oppervlakte van de camping in hectaren (1 ha = 10.000 m2)
11.  Aantal toerplaatsen (tussen haakjes de grootte van de 

toerplaatsen)
12.  Maximaal beschikbare ampèrage van de elektrische 

aansluiting
13.  Driepolige eurostekker (CEE) noodzakelijk

14.  Tarief en extra korting 
(eventueel)

15. Acceptatieperiode

16.  Sfeertekst
17. Routebeschrijving

1. Plaatsnaam - Postcode - Streek

9. Voorzieningen  
(zie uitvouwbare �ap)

c Voorziening open 
gedurende gehele 

openingsperiode van 
de camping

4. Campingnaam
en sterren

5. Adres
6. Telefoon

7. Openingsperiode
8. E-mail

001_032_21CCA1_nl.indd   12 29-10-2020   11:09:26



13

Diekirch
Ettelbrück

Junglinster
N12

N8

N7

N22

N14

N11

N19N15
L3

€  @   N 49°47'06''   E 06°09'55''   19/4-23/4   24/5-3/7   21/8-30/10     2  18 

  M    A    B    C    D    G    I    J    K    L    M    O    P    Q   
  N    F    J    K    R    V    W    X    Y   
  O    A    C    G    H    I    J    K    L    M    O    S    T    U   
  P    (    A     25/4-3/5,4/7-1/9) 

        (    B    +    E    +    H     1/5-15/9) 
    K    M    N        (    Q    +    S    +    T    +    U    +    X    +    Y    +    Z         c    )    

  Q    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    U    W    X    Y    Z   
  R    A    C    D    E    G    H    I    K    (    N     8km)     O    T    V   

  15ha       388  T  (70-130m²)       10-16A      CEE  

  A   Europacamping Nommerlayen 
Kat.I/***** 

   B   rue Nommerlayen 
   D   +352 87 80 78 
   C   26/3 - 30/10 
   F   info@nommerlayen-ec.lu  

 Nommern ,  L-7465  /  Centre   5   �  7     �   488 

 J   Luxe terrassencamping in wandelgebied met ruime, 
afgebakende, vlakke plaatsen voorzien van water toe- en 
afvoer. Hypermodern sanitair met o.a. privebadkamers. 
Twee openluchtzwembaden, waarvan één met schuifdak. 
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met CampingCard ACSI tegen bijbetaling. 
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Colmarberg/Cruchten. Onderaan afslag na Shell-tankstation 
linksaf ri Cruchten/Nommern. In Cruchten linksaf, dan 
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18.  Deelkaartje met de 
precieze ligging van 
de camping 

19. GPS-coördinaten

1. Plaatsnaam, postcode  
en streek
De plaatsnaam en postcode van de camping en 
de streek waarin de camping ligt. 

2. Drie kinderen t/m 5 jaar 
inbegrepen (eventueel)
In deze gids vindt u 445 campings waar 
(maximaal) drie kinderen t/m 5 jaar inbegrepen 
zijn in het CampingCard ACSI-tarief. In de 
redactionele vermelding staat bij deze 
campings het volgende symbool: : 
Let op: als een camping dit symbool heeft, kan 
er wel toeristenbelasting gevraagd worden voor 
kinderen, omdat de camping toeristenbelasting 
rechtstreeks aan de lokale overheid moet 
afstaan. Ook zaken als douchemuntjes zijn voor 
kinderen niet inbegrepen. 

Honden niet toegestaan
In het CampingCard ACSI-tarief is het verblijf 
van één hond inbegrepen, mits honden op 
de camping zijn toegestaan. Neemt u meer 
honden mee, dan kan het zijn dat hier een 
betaling voor gevraagd wordt. Op sommige 
campings is er een limiet aan het aantal honden 

:

2. :  Drie kinderen t/m 5 jaar inbegrepen
    Nieuwe CampingCard ACSI-camping 

in 2021
 9 Honden niet toegestaan
 3  Camping geheel geschikt voor 

naturisten
 4  Camping gedeeltelijk geschikt  

voor naturisten
 6 Wintersportcamping

 5   Voorzieningen voor mindervaliden
 � Wifi-zone aanwezig op de camping
 �  Wifi-bereik op tenminste 80% van 

de camping
 7  Erkend door milieu-organisatie uit 

betreffende land
    ACSI Club ID geaccepteerd als 

legitimatiebewijs
3.  Campingnummer

NIEUW

  488

9
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worden vermeld achter de campingnaam. 
Sterren zeggen niet altijd iets over de kwaliteit, 
maar vaak wel iets over het comfort dat de 
camping biedt. Hoe meer sterren, hoe meer 
voorzieningen. Het oordeel of een camping fijn 
is of niet en of hij speciaal voor u twee of vier 
sterren waard is, moet u zelf vormen.

5. Adres B
De straatnaam van de camping. De plaatsnaam 
en de postcode ziet u in de bovenste balk 
van de redactionele vermelding. Soms ziet u, 
bijvoorbeeld in Frankrijk of Italië, dat er geen 
straatnaam vermeld is. U zult echter zien, dat u de 
camping meestal vanzelf vindt, wanneer u in de 
plaats bent aangekomen. Om het vinden van de 
camping makkelijker te maken, hebben wij in de 
redactionele vermelding een routebeschrijving 
en GPS-coördinaten opgenomen. 

6. Telefoon D
De telefoonnummers in deze gids worden 
voorafgegaan door een + gevolgd door een 
twee- of driecijferig nummer. De + staat voor 
het nummer dat u moet kiezen om toegang 
te krijgen tot internationaal telefoneren, in 
Nederland en België is dat 00. De cijfers achter de 
+ draait u om het land waarin de camping ligt te 
bereiken. Een voorbeeld: het telefoonnummer 
van een Duitse camping staat in de gids als +49 
gevolgd door het netnummer met de 0 tussen 
haakjes en het abonneenummer. In de meeste 
Europese landen hoeft u de eerste 0 van het 
netnummer niet te kiezen na het internationale 
toegangsnummer. Voor Duitsland kiest u dus 
0049 en dan het netnummer, zonder de nul,  
en vervolgens het abonneenummer. In Italië 
dient u de nul over het algemeen wel te kiezen.

7. Openingsperiode C
De door de campingdirectie gemelde periode 
waarin de camping in 2021 geopend zal zijn.  
LET OP: De campings bieden niet gedurende 

per kampeerder en/of worden sommige 
rassen niet toegelaten. U vindt het toegestane 
aantal honden bij de campingvermelding op 
www.CampingCard.com. Indien u twijfelt of uw 
honden zijn toegestaan, neem dan contact op 
met de camping.
Op campings met het hier vermelde symbool 
zijn honden helemaal niet toegestaan.

Wifi-zone en/of  
wifi 80-100% dekking
Is er op een camping een wifi-zone, dan is er 
een plek op de camping waar u draadloos kunt 
internetten. In de redactionele vermelding staat 
bij deze campings het symbool:  �
Is er 80-100% wifi-dekking, dan kunt u op het 
grootste gedeelte van de camping draadloos 
internetten. In de redactionele vermelding staat 
bij deze campings het symbool:  �

ACSI Club ID �
Op veel campings kunt u terecht met de ACSI 
Club ID. Dit is een vervangend identiteitsbewijs. 
Wanneer u op een camping gebruik kunt maken 
van de ACSI Club ID, staat deze voorziening 
aangegeven met het symbool: �  

Meer uitleg over dit Camping Carnet vindt u op 
pagina 30 in deze gids.

3. Campingnummer   488  
Het nummer in het blauwe CC-logo verwijst 
naar het nummer in de mini-atlas die u bij deze 
gids vindt, zodat u kunt zien waar de camping 
ongeveer gelegen is.  
Zie ook: 'Via de mini-atlas' op pagina 10. 

4. Campingnaam en sterren A
Hier vindt u de campingnaam en eventueel 
het aantal sterren. ACSI geeft zelf aan 
campings geen sterren of andere classificaties. 
De sterrenaanduidingen of andere soorten van 
classificatie zijn door plaatselijke of landelijke 
instanties aan de campings toegekend en 

��
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de hele openingsperiode CampingCard ACSI-
korting. Voor de data waarop CampingCard 
ACSI-korting gegeven wordt, dient u te kijken 
naar de acceptatieperiodes in de onderste  
balk van de redactionele vermelding van de 
camping. Zie ook: 'Acceptatieperiode' op 
pagina 17. 
De openings- en acceptatiedata zijn met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Door omstandigheden is het echter mogelijk 
dat deze data na publicatie van deze gids 
wijzigingen ondergaan.  Kijkt u voor vertrek 
op www.CampingCard.com/wijzigingen of er 
veranderingen zijn bij de camping van uw keus.

8. E-mailadres F
Het e-mailadres van de camping. Vooral in 
de rustige tijden van het jaar, als de receptie 
minder vaak bemand is, is het e-mailadres 
handig om een reservering te maken of om 
informatie aan te vragen.

9. Voorzieningen
CampingCard ACSI is een kortingskaart voor het 
laagseizoen. De deelnemende campings zorgen 
ervoor dat de belangrijkste voorzieningen ook 
in de acceptatieperiode van de kortingskaart 
aanwezig zijn en functioneren.
Op de uitvouwbare flap voor in de gids 
vindt u een complete overzichtslijst met alle 
voorzieningen die in deze gids zijn opgenomen. 
Als u de flap in opengevouwen toestand 
laat, kunt u per camping precies zien welke 
voorzieningen aanwezig zijn.  
Achter de cijfers 1 tot en met 6 vindt u zes 
rubrieken met voorzieningen:
1 Reglement
2 Ligging, bodem en beplanting
3 Sport en spel
4 Waterrecreatie / Inkoop en restaurant
5 Huishoudelijk sanitair / Sanitair
6 Diversen
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De letters achter de cijfers corresponderen met 
de voorzieningen, die bij de respectievelijke 
rubrieken horen. Achter de letter komt u bij 
sommige voorzieningen tussen haakjes een 
periode tegen, die staat voor dag en maand. 
Dat is de periode, waarin u kunt rekenen op de 
aanwezigheid van deze voorziening.  
Als er een sleuteltje c staat, is deze 
voorziening te gebruiken gedurende de gehele 
openingsperiode van de camping.

Let op: 
- Het gaat hier om de op de camping 

aanwezige voorzieningen. Dit betekent 
niet dat al deze voorzieningen op 
standaardplaatsen aanwezig zijn en door 
CampingCard ACSI-gasten gebruikt kunnen 
worden. Zo betekent bijvoorbeeld vermelding 
van voorziening 6S dat de camping plaatsen 
met RTV-aansluiting heeft. In de meeste 

gevallen zullen dit comfortplaatsen zijn, die 
niet voor CampingCard ACSI-gasten bestemd 
zijn.

- Wanneer een zwembad of andere 
voorziening pal naast de camping gelegen is 
en de betreffende faciliteiten mogen door de 
campinggasten gebruikt worden, dan zijn de 
letters van die faciliteiten ook vermeld.

- Bij sommige voorzieningen op de flap 
ziet u een * aangegeven. Voorzieningen 
met een * die vet worden afgedrukt bij de 
campinggegevens zijn op deze camping 
niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. 
Voor CampingCard ACSI-gasten zijn er twee 
uitzonderingen: in het CampingCard ACSI-
tarief zijn 1 hond (indien toegestaan op de 
camping) en 1 warme douche per persoon 
per overnachting inbegrepen, ook als de 
voorziening vet gedrukt staat en dus op 
de betreffende camping tot de te betalen 
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voorzieningen behoort. Voorzieningen zonder 
* worden nooit vet gedrukt, maar dit wil niet 
zeggen dat ze gratis zijn.

10. Oppervlakte van de camping
De oppervlakte van de camping is aangegeven 
in hectaren. 1 ha = 10.000 m2. 

11. Aantal toerplaatsen 
Voor u als kampeerder onderweg is het 
interessant om te weten hoeveel toerplaatsen 
er op een camping zijn. De grootte van de 
toerplaatsen is, tussen haakjes achter het aantal, 
aangegeven in m2. Ziet u > 100 m2, dan zijn de 
plaatsen groter dan 100 m2. < 100 m2 betekent 
kleiner dan 100 m2. Elke camping stelt een 
deel van deze toerplaatsen beschikbaar voor 
kampeerders met CampingCard ACSI. In het 
CampingCard ACSI-tarief is een standaardplaats 
inbegrepen. Zie voor verdere uitleg pagina 24.

12. Maximaal beschikbare 
ampèrage van de elektrische 
aansluiting 
Met CampingCard ACSI is een aansluiting van 
maximaal 6A of stroomverbruik tot maximaal 
4 kWh per dag, inclusief aansluitkosten, bij de 
overnachtingsprijs inbegrepen. 
Verbruikt u meer, bijvoorbeeld 5 kWh, dan is het 
waarschijnlijk dat u daarvoor moet bijbetalen.
In het blokje met voorzieningen vindt u het 
(minimaal en) maximaal beschikbare ampèrage 
van de elektrische aansluiting van een camping. 
Wanneer er in het redactionele blokje 6-10A staat, 
wil dit zeggen dat op deze camping plaatsen 
zijn met minimaal 6 en maximaal 10 ampère. 
Dit wil niet zeggen dat 10A is inbegrepen in het 
CampingCard ACSI-tarief. Geeft u bij aankomst 
duidelijk aan de campinghouder aan wanneer u 
een hoger ampèrage wenst dan de inbegrepen 
6A, maar weest u er dan ook op bedacht dat daar 
een meerprijs voor gerekend kan worden. Alleen 
wanneer er geen lager ampèrage dan 10A op de 

camping aanwezig is, hoeft u niet bij te betalen. 
Let op: op een aansluiting die maximaal 6A 
toelaat, kunt u geen apparaten aansluiten met 
een gezamenlijk stroomverbruik van meer dan 
1380 Watt.

13. CEE
Deze aanduiding betekent dat een driepolige 
eurostekker noodzakelijk is. 

14. Tarief en extra korting
Bij elke camping staat het tarief van 12, 14, 
16, 18 of 20 euro vermeld. De tarieven van 
CampingCard ACSI zijn al voordelig, maar 
het kan nog goedkoper. Sommige campings 
geven nog eens extra korting wanneer u langer 
blijft. Een voorbeeld: als u bij een camping de 
vermelding '7=6' vindt, betekent dit dat u voor 
een verblijf van 7 nachten slechts 6 keer het 
CampingCard ACSI-tarief betaalt. Geeft u wel bij 
inschrijving of reservering het aantal nachten 
aan dat u wenst te blijven. De camping maakt 
dan vooraf één boeking en verleent hierover 
de korting. De korting hoeft niet te gelden als u 
tijdens uw verblijf besluit langer te blijven en zo 
aan het benodigde aantal dagen komt.
Let op! Wanneer een camping een aantal van dit 
soort kortingen aanbiedt, heeft u slechts recht 
op één van deze aanbiedingen. Bijvoorbeeld: de 
aanbiedingen zijn 4=3, 7=6 en 14=12. Verblijft 
u 13 nachten, dan heeft u eenmalig recht op 
de korting 7=6 en niet op een aantal malen de 
aanbieding 4=3 of een combinatie van de twee 
aanbiedingen 4=3 en 7=6. 

15. Acceptatieperiode
Iedere camping heeft zijn eigen 
acceptatieperiode en bepaalt zo zijn 
eigen laagseizoen. Voor de data waarop 
CampingCard ACSI-korting gegeven wordt, 
dient u te kijken naar de acceptatieperiodes 
in de onderste balk van de redactionele 
vermelding van de camping. De laatst vermelde 

G
eb

ru
ik

sa
an

w
ij

zi
n

g

001_032_21CCA1_nl.indd   17 29-10-2020   11:09:28



18

datum is steeds de dag waarop de korting niet 
meer geldt. Een acceptatieperiode van 1/1 – 
30/6 betekent dat u voor het eerst recht heeft 
op korting in de nacht van 1 op 2 januari en 
voor het laatst in de nacht van 29 juni op 30 juni. 
In de nacht van 30 juni op 1 juli betaalt u weer 
het normaal geldende tarief.

De openings- en acceptatiedata zijn met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Door omstandigheden is het echter 
mogelijk dat deze data na publicatie van 
deze gids wijzigingen ondergaan. Kijkt u op 
www.CampingCard.com/wijzigingen of er 
veranderingen zijn bij de camping van uw keus.

16. Sfeertekst
In dit blokje tekst vindt u in het kort enige 
informatie over de ligging van de camping, 
de sfeer en de situatie op de camping. 
Bijvoorbeeld: aan zee, aan een meer, rustige 

familiecamping, zeer luxe voorzieningen, 
mooi uitzicht, veel schaduw, veel privacy, 
staanplaatsen van elkaar gescheiden door 
groenvoorzieningen, rotsachtige bodem, gras, 
terrassen, enzovoorts.

17. Routebeschrijving
De tekst in deze routebeschrijving helpt u bij 
het vinden van de juiste route op de laatste 
kilometers tot aan de ingang van de camping: 
welke afslag van de snelweg neemt u en 
welke borden volgt u daarna? Ook wanneer u 
problemen heeft met uw navigatiesysteem, is 
dit een handige aanvulling.

18. Deelkaartje
Op het deelkaartje ziet u hoe de camping 
ligt ten opzichte van de directe omgeving. 
De precieze ligging van de camping wordt 
weergegeven met het blauwe CampingCard 
ACSI-logo.

19. GPS-coördinaten @
Wanneer u gebruik maakt van een 
navigatiesysteem zijn GPS-coördinaten van 
campings haast onmisbaar. ACSI heeft daarom 
in deze gids de GPS-coördinaten genoteerd. 
Onze inspecteurs hebben aan de slagboom 
van de camping de coördinaten gemeten, 
dus het kan bijna niet missen. Let op: niet 
alle navigatiesystemen zijn ingesteld op een 
auto-caravancombinatie. Leest u daarom 
ook altijd de routebeschrijving die bij de 
camping staat en vergeet u niet op de borden 
te letten, want de kortste weg is niet altijd de 
makkelijkste. De GPS-coördinaten worden 
weergegeven in graden, minuten en seconden. 
Controleer daarom bij het invoeren van de 
GPS-coördinaten of uw navigatiesysteem ook in 
graden, minuten en seconden ingesteld is. Voor 
het eerste getal staat een N. Voor het tweede 
getal staat een E of een W (oostelijk of westelijk 
gelegen van de Greenwich-meridiaan).
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